€ 75,-

Merk:
Prijs:
Lengte:
Breedte:
Romp materiaal:
Bouwjaar:

Self-aligning Inner Bearing Triple Lip 25mm
€ 75,Bedrijf:
m
Adres:
m
Tel :
Website:

VETUS B.V.
Fokkerstraat 571
3125 BD Schiedam
+31(0)884884700
www.vetus.com

Omschrijving
Flexibele binnenloper met drievoudige lipafdichting.ZWBH
dichtingen zijn bedoeld voor gebruik bij watergesmeerde
schroefassen. Het nieuwe ontwerp bestaat nu uit één geheel en
werkt op dezelfde wijze als de vertrouwde ZWB, maar heeft nu als
extra beveiliging 3 lippen in plaats van 2. Geminimaliseerde
wrijving, olie- en vet bestendig en voorzien van een eigen water(ø 10 mm) en vettoevoer (ø 6,5 mm). VETUS adviseert om jaarlijks
siliconenvet toe te dienen om de afdichting in topconditie te
houden. ZWBH afdichtingen zijn bestand tegen temperaturen van
-15° tot + 85° en zeer geschikt voor bronzen, stalen en polyesther
kokers. De set wordt geleverd met twee RVS slangklemmen en

lagervet.UitgelichtFlexibel om schokken en trillingen te absorberen
Drievoudige lipafdichting om het water buiten te houden65-70
shore NBR rubber voor een langere levensduurCompleet met
eigen water- en vettoevoerBeschikbaar in 3 maten

Basisinformatie
Merk :

Self-aligning Inner Bearing Triple Lip 25mm

Conditie :

Nieuw

Modeljaar :

2020

Prijs :

75,-

Volledige Omschrijving
Flexibele binnenloper met drievoudige lipafdichting.
ZWBH dichtingen zijn bedoeld voor gebruik bij
watergesmeerde schroefassen. Het nieuwe ontwerp
bestaat nu uit Ã©Ã©n geheel en werkt op dezelfde
wijze als de vertrouwde ZWB, maar heeft nu als extra
beveiliging 3 lippen in plaats van 2. Geminimaliseerde
wrijving, olie- en vet bestendig en voorzien van een
eigen water- (Ã¸ 10 mm) en vettoevoer (Ã¸ 6,5 mm).
VETUS adviseert om jaarlijks siliconenvet toe te dienen
om de afdichting in topconditie te houden. ZWBH
afdichtingen zijn bestand tegen temperaturen van
-15Â° tot + 85Â° en zeer geschikt voor bronzen, stalen
en polyesther kokers. De set wordt geleverd met twee
RVS slangklemmen en lagervet.Uitgelicht
Flexibel om schokken en trillingen te absorberen
Drievoudige lipafdichting om het water buiten te
houden65-70 shore NBR rubber voor een langere
levensduurCompleet met eigen water- en
vettoevoerBeschikbaar in 3

